
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA GDPG nº 03, de 25 de junho de 2020. 

 

Disciplina a fixação da vigência nos contratos de 

prestação de serviços não contínuos e de 

fornecimento, que ultrapassem o exercício 

financeiro no qual foram assinados. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 

de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, incisos XIII e XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 59, de 30 de novembro de 2005, que autoriza a expedição 

de Instruções Normativas aos órgãos da Defensoria Pública: 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública Estadual possui autonomia 

funcional e administrativa assegurada pelo § 2º do art. 134 da Constituição Federal e 

pelo § 3º do artigo 153 da Constituição Estadual; 

CONSIDERANDO a decisão exarada no Processo Administrativo nº 

0773/2020, acolhendo integralmente o Parecer Jurídico nº 105/2019 da Assessoria 

Jurídica desta Instituição, que concluiu pela “possibilidade de estabelecimento de prazo 

inicial de vigência para contratos de prestação de serviços não contínuos e de 

fornecimento, que ultrapasse o exercício financeiro no qual foram assinados, desde que 

as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, 

permitindo-se, assim, a inscrição em restos a pagar do montante correspondente à 

parcela a ser executada no exercício seguinte.” 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º É possível o estabelecimento de prazo inicial de vigência para 

contratos de prestação de serviços não contínuos e de fornecimento que ultrapasse o 

exercício financeiro no qual foram assinados, desde que as despesas a eles referentes 

sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, a inscrição 

em restos a pagar do montante correspondente à parcela a ser executada no exercício 

seguinte. 

 Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Teresina-PI, 25 de junho de 2020. 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 
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